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Leder FSF: 

Høsten har nå tatt sitt grep, og vi er midt oppe i rutinene som tilhører 

denne tiden. Vi skal levere forbundets krav til statsbudsjettet for 2020 den 

30. november, derfor går vi nå gjennom de forskjellige departementers 

forslag til statsbudsjett. Er noen av våre krav til 2019-budsjettet 

imøtekommet vil vi ikke fremme disse kravene på nytt, mens de kraven vi 

ikke har fått innfridd fremmes for 2020-budsjettet. Våre krav følger de 

prioriteringene som er beskrevet i vårt eldrepolitiske dokument. 

Jeg registrerer at avdelingene våre har kommet godt i gang med 

aktiviteter, - det er bra. Aktivitet i avdelingen er med på å skape samhold, 

øke trivselen hos medlemmene og gir et tilbud til de som ikke har så stort 

nettverk som andre. Dette er en del av medlemspleien som er viktig for å 

beholde medlemmer. Jeg minner om vervekampanjen vi nå har gående ut 

året, hvor nye medlemmer tegner medlemskap for kun kroner 50, - det er 

noe å reklamere med! 

Under Lederkonferansen i mai kom det mange gode forslag til 

rekrutteringstiltak og -aktiviteter som et resultat av gruppearbeidet. En del 

av disse er allerede iverksatt; brev fra Forsvarssjefen til dem som slutter, 

annonsering i forsvarsblader, en ansvarlig for rekruttering på 

forbundskontoret og kontinuerlig forbedring av medlemsfordeler. Andre 

punkter vil bli tatt opp til beslutning på vårt neste landsstyremøte 20.-22. 

november. Jeg takker for mange gode innspill. 

Medlemskontakt nummer 4 i år kommer ut medio desember 2018. Jeg ber 

om innspill fra dere med lokalt stoff innen 14. november. 

Vårt landsmøte i 2019 arrangeres 6.-8. mai, i Quality Strand Hotell Gjøvik. 

Jeg gjør oppmerksom på dette allerede nå, for at dere skal kunne låse 

datoene, og for at dere skal ha tid i avdelingene til å tenke gjennom 

innspill til saker dere ønsker behandlet. Valg/uttak av delegater som skal 

representere avdelingene kan jo også gjøres nå, så går 

påmeldingsprosedyren hurtigere, og delegater som skal benytte fly kan 

bestille billetter. 

 

Nr. 5, utgitt okt. 2018 

 

 

 

mailto:post@fsforb.no
http://www.fsforb.no/


 

 

  

Side 2 

 
Kasserer FSF: 

Verving. 

• Minner om den pågående vervekampanjen i FSF: alle som 

tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund i 

perioden 1. september til og med 31. desember 2018 deltar i 

trekningen av et gavekort på kr 3000,-. For å delta i trekningen 

må innmeldingsskjemaet være registrert inn ved 

forbundskontoret i løpet av 4. januar 2019. 

• Ververe som verver nye medlemmer i perioden 3. mai til og med 

31. desember 2018 blir registrert i forbundets ververegister med 

dobbelt antall. (Verver du 1 nytt medlem blir det registrert som 2, 

verver du 2 nye medlemmer blir det registrert som 4 osv.) 

Forutsetning for innregistrering i forbundets ververegister er at 

innrapportering til forbundskontoret skjer fortløpende ifm 

vervingen av den/de vervede eller av en representant for 

avdelingens styre som godkjenner vervingen. 

• Nytt vervebrev til alle som er registrert i forbundets ververegister 

som ververe av nye medlemmer i perioden 20. juni til og med 31. 

desember 2018 vil bli sendt ut i løpet av januar 2019. Av brevet 

vil det fremgå hvem den enkelte verver har vervet og når. 

Avdelingsvis medlemsliste pr 31.12.2018. 

• Minner om at avdelingene tar utskrift av avdelingens 

medlemsliste fra StyreWeb pr 31.12.2018. Medlemslisten kan f. 

eks skrives ut tidlig i januar mnd. 2019 før første bevegelse 

innregistreres i medlemslisten i 2019. Medlemslisten 

underskrives av leder/styret, og sendes til forbundskontoret 

sammen med resten av årsmøtepapirene innen 15. april 2019, 

ref. FSF’s vedtekter § 6-2. Innsendte årsmøtedokumenter, 

herunder medlemslisten, kontrolleres av forbundets revisor i 

2019 ved stikkprøver ifm søknad om momskompensasjon og 

støtte til frivillige organisasjoner for 2018. 
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 Forsvarets seniorforbund 

Forbundskontoret informerer 

Organisasjonssekretær FSF: 

Personvern: Vi ønsker å minne avdelingene om å kartlegge sin egen 

behandling av personopplysninger. I StyreWeb (under Sentralorganisasjonen 

– Fellesarkiv – Delt med avdelinger – GDPR) ligger det en mal, som etter 

utfylling skal styrebehandles og arkiveres. 

Dagens teknologi gjør det mulig å spore opp bilder med opphavsrett på 

internett. Forbundskontoret har nylig mottatt en uventet faktura for bruk av 

opphavsbeskyttet bilde fra Scanpix på vår hjemmeside. Bildet var brukt i en 

artikkel i 2016, men tydeligvis funnet av nett-detektiver nylig. Vær bevisst 

bilde-bruk på lokale hjemmesider – det beste er å bruke bilder man tar selv. 

Jeg anmoder alle som oppdager feil eller mangler på forbundets 

hjemmesider (f eks når det gjelder medlemsfordeler) om å melde fra til meg, 

e-post tsc@fsforb.no.  

Forbundssekretær FSF: 

Foreløpig agenda til LSM 4/18 er sendt ut, innkallingen sendes ut i løpet av 

uke 44, og saksdokumentene legges fortløpende i StyreWeb. Administrative 

detaljer om selve turen sendes ut i begynnelsen av november. 

Saksgrunnlag/presentasjoner til møtet må være forbundssekretæren i hende 

senest 8. november 2018. 

Landsstyremøter i 2019 - oversikt: 

LSM 1/2019: 28.-29. januar 

LSM 2/2019: 18.-19. mars 

LSM 3 og 4/2019: 6. og 8. mai (under landsmøtet på Gjøvik) 

LSM 5/2019: 23.-25. september 

LSM 6/2019: 18.-19. november 

Frister før landsmøtet i 2019 (6.-8. mai på Gjøvik): 

Primo 2018 eller januar 2019: info om/invitasjon til LM 2019 sendes ut. 

Uke 8/2019: Frist for innmelding av saker og påmelding for delegater. 

Innkomne saker behandles på LSM 2/19, 18. og 19. mars. 

Uke 14/2019: Frist for innkalling og valgkomiteens innstilling 
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